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Bakgrunn og formål
Stavanger kommunes visjon for Mariero er å utvikle
et godt bymiljø, med høy arkitektonisk kvalitet og
med aktivitetstilbud og kvaliteter i nærmiljøet som
gjør området attraktivt for en bred befolkningssammensetning.
Planen skal belyse hvordan vi går fram for å se bebyggelse, transportsystem og utbyggingsstrategier i
en helhetlig sammenheng.
Vi ønsker å tilrettelegge for en bymessig bolig
bebyggelse som gir et begrenset behov for transport. Fra boligen skal du ha en umiddelbar nærhet
til de viktigste daglige gjøremål.

Det skal etableres et mangfold av grønne byrom og
møteplasser. Uterommene skal være varierte og gi
rom for rekreasjon, lek, aktiviteter, handel, kulturog naturopplevelser.
Gjennom å tilrettelegge for prosesser som invol
verer befolkningen, ønsker vi å sikre rammer for
utviklingen av området som bygger opp om tilhørighet, identitet og livskvalitet, og som bidrar til at
Mariero har kvaliteter som appellerer til flest mulig.
Den videre planprosessen skal ta opp problemstillinger knyttet til tematikken i planprogrammet.
Konsekvensutredningen skal følge områdereguleringen, mens detaljreguleringer skal vektlegge den
aktuelle tematikken i planbeskrivelsen.

Planprogrammet legger grunnlaget for plan
arbeidet gjennom å belyse programmering, nødvendige utredninger, forutsetninger og viktige
temaområder for utviklingen av Mariero som byområde.
Planprogrammet omhandler et influensområde
som skal vurderes under ett for å sikre helhetlige
strukturer. Influensområdet vil i det videre løpet deles opp i flere reguleringsplaner.

Stedsanalyse............................................................................. 37

Planprogrammets influensområde
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Marieroveien
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Organisering, prosess og
medvirkning
Utarbeidelsen av områdereguleringen, med
planprogram og konsekvensutredning, organiseres som tverrfaglig prosjekt:

Styringsgruppe
KBs lederteam
Prosjektleder
byplan

Delta aktivt i prosessen
Gi innspill
(behov, fremtidsutsikter)
Engasjere eksterne
ressurser
Mulighetsstudier
Utredninger / analyser

Prosjektgruppe
byplan, transportplan

Innspill i høringsfaser

Større aktører
/ utviklere

SAMARBEID

Hele planprosessen har til hensikt å sikre åpenhet, samt å invitere til offentlig innsikt omkring
vurderinger og faktagrunnlag. Planprogrammet
har til hensikt å gjøre opplegget for planarbeidet
tilgjengelig for medvirkning.
For å gi nødvendig informasjon og å få informasjon fra alle berørte, ble det avholdt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planprogrammet. I møtet ble det trukket frem viktige
målsettinger, forutsetninger og utfordringer.

Kommunen
Utarbeide planprogram

Innspill og dialog i høringsfasen har bidratt til
det reviderte og endelige planprogrammet.
Det er viktig å ha en god dialog med aktørene
og grunneierne innenfor planområdet for å forankre planen. Det vil være løpende dialog og
planmøter med de store aktørene i området.
Det ønskes også møter med representanter fra
grunneiere og berørte i området. Disse vil kunne
bidra med kompetanse og ressurser i den videre
prosessen.
Mulighetsstudier skal bidra til å vurdere plangrep,
arealbruk og byform.
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Når det foreligger et planforslag, skal dette på
høring. I høringsperioden vil det bli arrangert et
åpent møte for berørte og andre interesserte i
tillegg til egne møter med aktørene og grunneierne.

Delta på informasjonsmøter
Bidra i medvirkningsprosesse

Koordineringsmøter

Referansegruppe
kommuneplan, park og vei, byggesak,
vann og avløp, oppvekst og levekår,
interne og eksterne ressurspersoner fra
fagavdelinger og private aktører

Grunneiere
/ berørte

Utarbeide reguleringsplan med
konsekvensutredning
Koordinerende rolle
Oppfølging av detaljreguleringer

Det vil bli fortløpende vurdert om det er behov
for ytterligere medvirknings- og informasjonstiltak ut over det som er lovpålagt.
Varsel om planoppstart og høringer vil bli annonsert i pressen, og i de to høringsfasene vil aktuell
saksdokumentasjon være utlagt på områdereguleringens hjemmeside:
www.stavanger.kommune.no/mariero
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Videre prosess og fremdrift
Fastsatt planprogram danner grunnlaget for utarbeidelsen av et planforslag og konsekvensutredning (KU).
Analyser i KU skal brukes til vurderinger i selve
planarbeidet og ikke bare være en kvalitetssjekk
i etterkant. Innholdet skal være framstilt (metodisk) på en slik måte at analyser og vurderinger
er lesbare og etterprøvbare. Planbeskrivelsen
som følger detaljreguleringer skal redegjøre for
tematikk i planprogrammet.
•
•

Oppstart: 1. tertial 2016
1. tertial 2018

Arbeidet må koordineres med tilgjengelige ressurser, pågående mulighetsstudier og detalj
reguleringer i området.
Det åpnes for parallelle planforløp som muliggjør fremdrift i detaljreguleringene, så fremt planene er i tråd med intensjonen og helhetsgrepet
i områdereguleringen/planprogrammet.
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Planområdet
Mariero ligger ca. 4 kilometer fra Stavanger sentrum, og har en sentral beliggenhet langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

RANDABERG
SENTRUM

Kvernevik

Tasta
STAVANGER
SENTRUM

SOLA
SENTRUM

9 km

Forus øst

8 km

Jåttåvågen

4 km

3 km

MARIERO

7 km

Hillevåg

6 km

Madla

Østre bydel

2 km

TANANGER
SENTRUM

Hundvåg

5 km

Madla/Revheim

Ortofotoet fra 1937 viser et område preget av
landlig idyll, med Marieroalleen som fører frem
til de eldre gårdsanleggene med tilhørende hageanlegg. Mange av gårdshusene, og delvis
driftsbygningene, er fortsatt bevart. Det samme
er deler av den flotte Marieroalleen mellom
Marieroveien og Mariero stasjon.

mot hovedsykkelruter mot øst, vest, nord og sør.
Området fremstår som todelt. På den ene siden
preget av bilbruk, parkering og varelevering til
etablert næring og industri. Den andre preget av
et særegent landskap med verdifull vegetasjon
og identitetsskapende elementer.

er det viktig å ivareta og videreutvikle.
Det er ønskelig med en ny struktur for området
som muliggjør en miljømessig mer estetisk utvikling med bymessige kvaliteter. Mindre asfalt og
mer grønt, og med flere gående/syklende, og
færre bilister.

Mariero består av mange grønne lunger, som
igjen er en del av et overordnet grøntdrag. Dette

Gradvis har det fra 1960 årene skjedd en utbygging på Mariero med eneboliger i store hager,
som har videreført kvaliteter fra det åpne grønne
landskapet.
Området ved Marieroveien er gradvis bygget ut
med industri- og lagerbygg, samt med kontorbygg. Bebyggelsen ligger på store tomter med
rikelig areal til parkering på bakkeplan.

1937

2003

Utbyggingen er med tiden blitt mer konsentrert
og det er etablert boligområder med lavblokker
i 4-5 etasjer og høyere blokker i opp til 7 etasjer.
Sør i området ligger et større sammenhengende
industriområde. Terrenget er til dels planert, og
preges av store asfaltflater og horisontale bygg.

SANDNES
SENTRUM
BYDELS/LOKALSENTER

OBS Mariero ble etablert på 1980-tallet, og med
den økte handelen og biltrafikken. Det er store
avstander mellom ulike butikker i området, og
det er etablert et bilbasert kjøremønster der man
kjører bil fra butikk til butikk.
Mariero ligger i umiddelbar nærhet til Bussveien og jernbanen, og kobler seg direkte opp både

BYBÅNDET
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Grønne kvaliteter i området
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Industriområdet

Influensområdet
Virkningene av planen strekker seg lengre enn
selve planområdet. De vurderingene og utredningene som skal gjøres, vil derfor omfatte et
større område enn selve områdereguleringen.
Dette kalles planens influensområde.

C

Planprogrammet omhandler et influensområde
som vist med gul stiplet linje. Dette er på ca. 400
daa og omfatter områder med krav om felles
plan, omformingsområder og arealer som anses
som hensiktsmessig å inkludere for å få til en
helhetlig utvikling av området.

D

Annet
Inngår som del av influensområdet.

HINNA

A

Område B
Må vurderes som del av områdereguleringen,
men kan fremmes som egen privat plan i tråd
med føringer i planprogrammet - men kun dersom dette vurderes som hensiktsmessig og er
i tråd med en helhetlig utvikling slik område-
reguleringen legger føringer for.
Området er ca. 31 daa.

PLANGRENSE
INFLUENSOMRÅDE

Undergang ved Marieroveien

Parkering

Område C
Kan fremmes som detaljreguleringer etter fastsatt planprogram.
Området er ca. 9 daa.
Langs Marieroveien

Målestokk 1:4000
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Grønt i området

Område A
Definerer områdereguleringens minste avgrensning. Det inkluderer hovedomformingsområde
med krav om felles plan, lokalsenteret, grønnstruktur og fobindelse ned mot Mariero stasjon.
Området er ca. 250 daa.

HILLEVÅG

MARIERO

Område E
Vurderes som del av områdereguleringen, men
kan fremmes som detaljregulering(er) dersom
dette er hensiktsmessig og ikke er i konflikt med
en helhetlig utvikling av området.
Området er ca. 20 daa.

For å sikre effektive planprosesser er det naturlig at influensområdet deles opp i det videre
planforløpet.

B

E

Område D
Fremmes til 2. gangs behandling samtidig med
behandling av planprogrammet.
Området er ca. 4 daa.
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Marieroalléen

Planer og føringer
Regionalplan for Jæren 2013 - 2040
Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013
Regionalplanen gir klare rammer for regionens
byutvikling. Tematikken er videreført og konkretisert på kommuneplannivå.
Viktige temaer er blant annet bomiljø og kvalitet, og senterstruktur og handel.
Hele 50% av boligveksten skal i neste planperiode skje gjennom byomforming og fortetting.
Dette forutsetter nye og tettere samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører. Den
mest sentrale utfordringen er å ivareta overordnede byutviklingshensyn og å utvikle gode områdeløsninger. Erfaringene viser at kommunene
bør spille en sentral rolle i tidlig fase for å utvikle
felles visjoner og en strategi for gjennomføring
av byomformingsprosessene.
Det er viktig å kunne tilby bolig med kvalitet til
alle grupper av mennesker. Det betyr at det må
tilrettelegges for ulike boligtyper innenfor samme nærområde. Målet er gode levekår og godt
oppvekstmiljø. Det er en fordel at de ulike områdene i byen eller tettstedet knyttes sammen av
overordnede strukturer som for eksempel sammenhengende gang- og sykkelveier og
friområder. Nye utbyggingsområder må sees i
sammenheng med omgivelsene og nærmiljøet slik at det oppnås sømløse og logiske forbindelser til tilliggende områder og sentra. Innad i
området er det viktig å sikre kvaliteter som blant
annet variert boligsammensetning, differensierte
møteplasser og trafikksikre forbindelser.
Det er viktig at uterommene utformes slik at det

er tilstrekkelig areal for opphold og lek for alle,
med gode solforhold, vindskjerming og begrenset støynivå.

Kommuneplan 2014-29 Stavanger

Gjeldende kommuneplan 2014 – 2029 for Stavanger ble vedtatt 15.06.2015. Planen har bærekraftig utvikling som fundament, og skal bygge opp
under kommunens visjon: «Sammen for en levende by».
Krav til regulering
Kommuneplanen stiller krav til områdereguleringer før detaljregulering for flere utbyggingsområder, deriblant Mariero.
Hensynssoner
Store deler av området kommer inn under kommuneplanens hensynssoner:
•
Hensynssone 410. Krav om infrastruktur,
vannbåren varme.
•
Hensynssone 810. Krav om felles planlegging.
•
Hensynssone 820. Omforming.
•
Størstedelen av området ligger innenfor
hensynssone for område med høy 		
arealutnyttelse.
Byomformingsområdet Mariero
Kommunen skal ha en aktiv rolle i utviklingen av
de vedtatte byomformingsområdene, med forpliktende samarbeid med private aktører. Transportinfrastrukturen må utvikles tilpasset veksten
i disse områdene. Videre må veksten i områdene
også være nært koblet til kapasitet i barnhager
og skoler. Viktige utfordringer ved byomforming
og fortetting er å oppnå variert boligstruktur og
uteoppholdsareal med høy kvalitet. Det skal sikres bymessig omforming av arealer med høy utnyttelsesgrad, tilpasset kollektivtilgjengelighet.
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Byutviklingsstrategi
Stavangers byutviklingsstrategi er et uttrykk for
hvor kommunen ønsker at byutviklingen skal
skje. Strategien viser et hovedprinsipp for byvekst og byutvikling. Den skal ligge til grunn for
overordnet styring av arealbruken. Influensområdene for kollektivtrafikk er et strukturerende
element i strategien, men er prinsipielt opptegnet. Mariero er definert som et byomformingsområde med høy prioritet.
Utnyttelsesgrad og byggehøyder
Store deler av området ligger innenfor henysynssone for høy arealutnyttelse. Kommuneplanen
sier at ved bebyggelse over 5 etasjer skal lokal
klimatiske virkninger dokumenteres. Reguleringsplaner skal redegjøre forholdet til blant
annet viktige siktlinjer, byens silhuett, viktige
landskapstrekk og fjernvirkningen sett både fra
sjøen og sentrale punkter på land.
Senterområde
Områderegulering for Mariero skal definere avgrensning for lokalsenteret. Nytt handelsareal skal inngå i områdereguleringsplan før nytt
handelstilbud kan realiseres. Handel skal legges
til senterområdet og planlegges på en måte som
gir urbant byliv, stedsidentitet og forutsigbarhet
for handelsnæringen. Områdereguleringen skal
gi rekkefølgebestemmelser om tidspunkt for
etablering og utbyggingstakt tilpasset veksten i
handelsomlandet.
Byutvikling gjennom byomforming
Store deler av utbyggingen i Stavanger skal i
årene som kommer skje gjennom omforming
av allerede utbygde områder. Den tette og nye
byen skal veves inn i eksisterende strukturer på
en måte som gir en levende og attraktiv by, som
samtidig er trygg og god å bo i.

Begrepet byomforming understreker at Stavangers byutvikling i framtiden er mer enn den tradisjonelle småskalafortettingen (enebolig i hagen),
eller å bygge tett og høyt (høyhus). Kommunen vil
gjøre Stavanger mer bymessig, det vil si å utvikle
flere områder med en god blanding av boliger,
arbeidsplasser og tjenestetilbud. Den mangfold
ige byen innebærer også at det det må være rom
for alle kategorier mennesker og familier. En tett
by må legge vekt på andre transportløsninger enn
privatbilen. Ellers vil byen miste viktige kvaliteter.
Utbyggingen må være basert på et godt gang-/
sykkelveinett og et fungerende kollektivtilbud.
Tilgjengelig tjenestetilbud i nærområdet er også
viktig for å vurdere muligheter for omforming av
et område.
Folkehelse
Stavanger har et grunnleggende ønske om å bidra
til livskvalitet for byens innbyggere. Befolkningens
livskvalitet begrunner mange av oppgavene kommunen har ansvaret for. Gjennom å arbeide for
en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og
utjevner sosiale helseforskjeller, bidrar vi til å sikre
livskvaliteten og realisere visjonen om en levende
by. En helsefremmende by er en by som gjør sunne
valg enklere for innbyggerne.

Overvannshåndtering
Det skal sikres tilstrekkelig areal for overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon. Bruksendringer skal ikke medføre økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem.

Parkering
Kommuneplanen setter Mariero i sone 1 for parkering, den strengeste sonen for bilparkering.
Retningslinjer for parkering sier at parkering bør
planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg som legger til rette for sambruk. Fellesanleggene bør vurderes lagt under bakken. Parkeringsanlegg bør i størst mulig grad plasseres slik
at gangavstand fra bebyggelse til kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden
mellom bebyggelse og parkeringsanlegg.

Blågrønn faktor
Områdereguleringen bør fastsette konkrete krav
til Blågrønn faktor (BGF) med utgangspunkt i minimumsnormen for influensområder for bystrukturerende kollektivakser på 0,7.

HENSYNSSONER
Kommuneplan 2014-2029
H820 Omforming

H820 Omforming
H810 Felles plan
H820 Omforming

Nullvekstvisjon som transportstrategi
Nullvekstvisjonen sier Stavanger skal ha nullvekst
i personbiltransporten, slik at veksten i transportsektoren skal løses med kollektivtransport, sykkel
og gange.

H810 Felles plan

H810 Felles plan
H820 Omforming
(H410 Infrastruktur)

Sykkelnettet
Sykkelnettet i Stavanger kommune er inndelt i
hovednettet og bydelsnettet, i tillegg til sykkelstamveien. I kommuneplanen er det definert flere
hovedruter gjennom planområdet.

Plangrense
influensområde
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Målestokk 1:4000

Gjeldende detaljreguleringer
Plan 470
Reguleringsplan for Marieroområdet i Hetland,
Hillevåg bydel.
Vedtatt 24.06.1964.
Formål:
Bebyggelsen i planområdet plasseres i forhold
til veier, plasser og grøntområder som vist på
planen.
Industribebyggelse, service/forretningsbebyggelse (eventuelt lettere industri),villabebyggelse, grøntbelter.

Gjeldende reguleringer

Plan 556
Reguleringsplan for Kristianslyst og deler av
Mariero og Sommerro, Hillevåg bydel.
Vedtatt 20.11.1969, tillegg vedtatt 20.11.1969.
Formål:
Boligbebyggelse (inkl. Interne fellesarealer),
butikk- og serviceanlegg, offentlig bebyggelse,
industri, trafikkformål, friområder.

Kommuneplan 2014-29

Regional strategi for energi- og
varmeløsninger

Kollektive energisystemer gir god samfunnsøkonomi og reduserte klimagassutslipp. Det anbefales at alle boliger og bygg kobles til fjernvarmenett fra Forus.
Kommunene kan gjøre helt eller delvis unntak
fra tilknytningsplikten når det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger vil være miljø
messig bedre enn tilknytning.

Samordnet areal- og transportplanlegging (RPR)

RPR gir generelle føringer og vektlegger et langsiktig, bærekraftig perspektiv på planleggingen.
Retningslinjen har fokus på mest mulig effektiv

transport, begrensing av transportbehovet, korte
avstander og samordning av arealbruk og ulike
transportmåter.

Klima- og miljøplan

Stavanger deltok i Framtidens byer, som sammen
med Ordføreravtalen, danner rammen for strategier og tiltak i klima- og miljøplanen for Stavanger.
Framtidens byer hadde fire satsingsområder:
• Arealbruk og transport
• Stasjonær energibruk i bygg (framtidens
bygg)
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• Forbruksmønster og avfall
• Klimatilpassing
I ordføreravtalen har kommunene forpliktet seg
til å redusere CO2- utslippene med 20 % fra 1991
til 2020. Det skal skje gjennom en forsterket satsning innen transportsektoren på kollektivtransport og sykkel, samtidig med tilrettelegging for
miljøvennlige kjøretøy. Kommunene skal føre en

Plan 1786, Reguleringsplan for gnr. 20 bnr. 653,
Marieroveien 39, Mariero, Hillevåg bydel. Vedtatt 11.02.02.
Formål:
Næring, boligformål.

Tilgrensende gjeldende detaljreguleringer

Plan 2265, Reguleringsplan for gnr. 19 bnr.
362, Breiflåtveien 18, Hillevåg bydel. Vedtatt
14.06.2010.
Formål:
Kontor, verksted, parkering

Plan 475, Reguleringsplan for øvre Vaulen,
Stavanger, Hillevåg bydel.
Vedtatt 01.09.1965. Sist revidert 08.03.2011.
Formål:
Tomter for offentlig bebyggelse, offentlige parkarealer, tomter for butikk- og serviceanlegg,
tomter for åpen villamessig bebyggelse.

Plan 2366P, Detaljregulering for gnr. 29 bnr.
614, samt deler av 359, Dalsetveien 2, Hinna
bydel.
Formål:
Boligbebyggelse - blokkbebyggelse, oppstillingsplass renovasjon
Uteoppholdsareal, lekeplass

Plan 832, Reguleringsplan for øvre Vaulen, Hillevåg bydel. Vedtatt 10.04.1978.
Endring av grensene for regulert skoleområde
for Hetland gymnas.
Formål:
Tomter for offentlig bebyggelse, tomter for
åpen villamessig bebyggelse.
Plan 974, Reguleringsplan for deler av industriområde, Mariero, Hillevåg bydel.
Vedtatt 08.07.1982.
Formål:
Industri, boligbebyggelse, friområde.

Plan 698 Reguleringsplan for OBS, Mariero,
Hillevåg bydel.
Formål:
Butikk, industri.
Det er ikke vedtatt reguleringsbestemmelser til
denne planen.

Plan 1801, Reguleringsplan for gnr.19 bnr. 346,
Langflåtveien 20 m. fl., Hillevåg bydel.
Vedtatt 26.03.2001.
Formål:
Ubygging av nye boliger i blokk med gode kvaliteter. Gode trafikkforhold og trygge gang- og
sykkelveier.
Opparbeidelse av friområder som inngår i overordnede grøntdrag gjennom byen.
Å legge forholdene til rette for en utbygging
der energibruken er mindre enn vanlig, der det
er tatt hensyn til resirkulering, biologisk mangfold og helse.

Plan 1599, Reguleringsplan for gnr. 19 bnr. 210,
431 og 487, Mariero, Hillevåg bydel.
Vedtatt 19.12.1995, revidert 09.10.1996.
Formål:
Boligbebyggelse, eneboliger.
Til reguleringsplanen hører en illustrasjonsplan.

politikk som sikrer felles energiløsninger i de tettest utbygde områdene.
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Vannbåren varme skal vurderes.
Å bevare eksisterende gårdshus med park
anlegg.

PLANER
2548

uten
bestemmelser

Plan1821, Reguleringsplan for Sørflåtveien
boligpark, Mariero, Hinna bydel.
Vedtatt 09.12.02.
Formål:
Å legge forholdene til rette for utbygging av
boliger.

2618P
556

2502P
1016
556
556

1786

Plan 2041.
Formål;
Planen er et rekkefølgetiltak av plan 1821.
Det er ikke vedtatt egne reguleringsbestemmelser til denne planen.

1801
974

2574P
470
2432P
1016
832

2545

Plan 2385P, Detaljregulering for Mariero Park,
Mariero, Hillevåg bydel.
Vedtatt 25.05.2012.
Formål:
Bolig, lavblokkbebyggelse i 3-5 etasjer, parkering hovedsakelig lokalisert i en underetasje
under bebyggelsen.
Kvartalslekeplass og nærlekeplasser. Offentlig
park.

2392P
2385P
2331P

uten
bestemmelser

2366P

470
1599

2265

Tilgrensende pågående planer

Plan 2331P, Detaljplan for Langflåtveien 38,
Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.

Plan 2545, Detaljregulering for trafikksikringstiltak langs fv. 393 Breidablikkveien, Hinna og
Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.

Plan 2432P, Detaljregulering for Breidablikkveien 3 m. fl., Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.
Plan 2502P, Detaljregulering for gnr. 20 bnr.
366, Marierogården m. fl., Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.
Plan 2574P, Detaljregulering for Langflåtveien
29, Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.
Plan 2618P, Detaljregulering, Zetlitzveien vest,
Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.

Plan2392P, Detaljregulering for Marierohagen,
Mariero, Hillevåg bydel. Vedtatt 16.01.2014.
Formål:
Småhusbebyggelse, Atkomst / gatetun, lekeareal.

475
1821

470

Pågående planer

Vedtatte planer
Pågående planer

2041
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Plangrense
influensområde

Målestokk 1:4000
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Plan 2548, Detaljregulering for boligområdet
ved Finntoppveien, Blåtoppveien og Sølvbunkeveien, Hillevåg bydel.
Planen er under behandling.

Tiltak i området

Tiltak i området
Lokalisering av holdeplass langs
Bussveien

Nytt gatetverrsnitt langs
Marieroveien / fv. 44.

I oktober 2008 ble reguleringsplan for midtstilte bussfelt mellom Haugåsveien og Gamleveien
(plan 2106) vedtatt i Stavanger kommune.

Nytt gatetverrsnitt langs Marieroveien / fv. 44
I arbeid med pågående planer på Mariero var
det behov for å avklare gatetverrsnittet langs
Marieroveien som bebyggelsen langs veien må
forholde seg til. Gatetverrsnittet er definert ut
fra erfaringer fra etablerte strekninger med
Bussveien, og anbefalt løsning i nye planer for
Bussveien. Marieroveien er i dag opparbeidet
med midtstilt kollektivfelt. Nytt gatetverrsnitt
gir mer areal til syklister, fotgjengere og trær
sammenlignet med dagens utforming, og byggelinjene langs veien er trukket nærmere Marieroveien.

I dag planlegges Bussveien med en holdeplass
avstand på 5-600 meter, med lokale tilpasninger
ut fra blant annet kryssplassering, målpunkt og
det omkringliggende områdets generelle karakter. I plan 2106 er gjennomsnittlig holdeplassavstand ca. 330 meter.
Etter erfaringer fra blant annet de ferdig utbygde strekningene i Hillevåg og Mariero, bør pågående planer unngå en situasjon med bussholdeplass i nærheten av signalregulert rundkjøring,
da dette gir forsinkelser for både bil- og sykkeltrafikk mens bussene står på holdeplassen.
Statens vegvesen ønsker å bygge om de etablerte holdeplassene i de to ferdigstilte prosjektene
i Hillevåg og på Mariero slik at lengden på holdeplass, og krysningspunkt for fotgjengere blir i
tråd med dagens krav og standard til Bussveien.
Når holdeplassene skal bygges om, er det naturlig å vurdere om holdeplassene ligger korrekt
plassert, eller om det bør gjøres endringer.

Ny plassering av byggelinjen er plassert 17,75
meter fra veimidte, mot tidligere 25 meter. Dette gir en avstand mellom byggelinjene på 35,5
meter. Nye byggelinjer definerer gateløpet på
en god måte, og sikrer en romslig forsone ved
fasadene mot Marieroveien. Utnyttelsen av
tomtene langs Marieroveien vil øke.
Det blir ikke tilrettelagt for parkering mellom bebyggelsen og Marieroveien. Nytt gatetverrsnitt
tilrettelegger for at bebyggelsen langs Mari
eroveien kan utformes med maks gesimshøyde
lik 22 meter. Innenfor lokalsenteret kan det vurderes høyere bebyggelse, men likevel innenfor
en gjennomsnittlig høyde på 22 meter. Dette vil
kunne gi bebyggelse 5-6 etasjer.

Bussveien i Marieroveien

Områdereguleringen vil ta stilling til utvidelse av
bussholdeplassene og endelig plassering av disse.
Det legges opp til en tett samarbeidsprosess med
Statens Vegvesen.

Holdeplasser Mariero
Statens vegvesens 3 stopp forslag

Bussveien er et strukturerende element for områdereguleringen, og kortest mulig avstand til
bussholdeplassen fra boliger, arbeidsplasser og
målpunkt er en viktig faktor for at Bussveien skal
bli mest mulig attraktiv for brukere.

Førsteetasjen på gateplan i bebyggelsen langs
Marieroveien skal ha en fleksibilitet som tilretteleger for tjenesteyting, kontor, galleri, atelier,
kafé.

Dagens gatesnitt langs Marieroveien
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Det er viktig å vurdere sammenslåing/lokalisering
av holdeplasser i lys av fremtidig byomforming,
slik at vurderingsgrunnlaget er riktig.

Lokalsenter

Byomformingsområde
Boliger / service / tjenesteyting
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Bussholdeplass

Illustrasjonene nedenfor viser Statens vegvesens
forslag til restrukturering av holdeplassene.

Holdeplasser Mariero
Dagens situasjon

Lokalsenter

Byomformingsområde
Boliger / service / tjenesteyting

Plan- og utredningstema
Konsekvensutredning (KU)
Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvenser og mulige scenarier ved å utvikle Mariero i henhold til ny områderegulering.
Metodisk tilnærmelse
Konsekvensutredningen skal bygges opp med
tematiske beskrivelser og vurderinger for hvert
planalternativ (0-alternativet + ett eller flere alternative planforslag), og med tabeller som viser
betydningen for ulike tema/deltema. Den struktureres i tråd med utredningskrav fastsatt i planprogrammet. Temaene er i hovedsak basert på
kvalitative vurderinger.
Hva som vurderes - planforslag og nullalternativ
Konsekvensutredningen inneholder kommunens
vurderinger av virkningene planforslaget har,
sammenlignet med virkningene av ikke å gjennomføre planforslaget (nullalternativet). Når disse virkningene sammenlignes innebærer det at vi
for ulike tema kan angi om planen har positiv,
nøytral eller negativ konsekvens. Det vil altså si
at det er forskjellen mellom nullalternativet og
planforslaget som utgjør konsekvensen. Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn
nullalternativet, er konsekvensen av planforslaget positiv, og motsatt. Er virkningene like, er
konsekvensen nøytral, selv om virkningene både
av nullalternativ og planforslag er negative for
den interessen det gjelder.

Vurderinger knyttet til overordnede mål
Vi har valgt å fylle ut konsekvensvurderingene med vurderinger av hvilken måloppnåelse
nullalternativ og planforslag har for overordnede mål for det enkelte tema som drøftes.
Dette er relevant fordi det ikke er konsekvens
vurderingstemaene i seg selv som er vesentlige,
men snarere hvilke mål samfunnet har knyttet til
hvert tema. De overordnede målene er så langt
det er mulig hentet fra kommuneplannivået, det
vil si kommuneplanen og kommunedelplaner.
For tema der kommuneplannivået ikke har definert hvilke utviklingsmål konsekvensene kan vurderes mot, er disse hentet fra andre overordnede
styringsdokumenter.
I kapitler på planområdenivå gjøres vurderingene av måloppnåelse mer utfyllende og utgjør
hovedtyngden av innholdet i disse kapitlene. I
kapitler på delområdenivå er vurderingene enklere, og angir i hovedsak graden av måloppnåelse (lav-middels-høy).

Nullalternativet i denne KU´en er definert som
eksisterende situasjon justert for nyere utbyggingsplaner som sannsynligvis vil bli realisert.

Tema som skal konsekvensutredes
Under er en oversikt over tema (konsekvens
dimensjoner) som vurderes som relevant å vurdere virkninger av i denne utredningen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senterstruktur og handel
Arealbruk
Transport og tilgjengelighet
Bomiljø, levekår og folkehelse
Barn og unges oppvekstmiljø
Energi og miljø
Klimatilpasning
Kultuminner og kulturmiljø
Forurensning
Byform, landskap og naturmiljø

Eksisterende kvaliteter i nærområdet
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1.

Senterstruktur og handel

Bygningers bruk

Overordnede mål:
Regionalplan Jæren:
• En byplanlegging som styrker sentraene og
gir økt livskvalitet og attraktivitet i byområder. Sterke sentra vil stimulere til miljøvennlig reisemiddelvalg (gang-, sykkel-, kollektiv-) og konsentrasjon av handel og tjenester
vil stimulere konkurransen i varehandelen i
sentraene
• Tilrettelegging for vekst i senter- og byomformingsområder. Sterke sentre og godt utviklet lokalservice skaper trivsel, tilhørighet
og gir livskvalitet
Kommuneplan 2014-29:
• Stavanger skal være et velbetjent storbyområde med et sterkt og levende regionsenter,
med velfungerende bydels- og lokalsentre
og et godt tilbud av dagligvare i hele kommunen
• Ha et handelstilbud som reduserer behovet
for privat bilbruk til handlereiser
• Styre handel til senterområdene og planlegge disse på en måte som gir urbant byliv,
stedsidentitet og forutsigbarhet for handels
næringen
• Styrke bysentrene som viktigste arena for
handel, kultur, service og næring
• Bysentrum og lokalsentre som utfyller hverandre
• Bygningsareal på gateplan i sentraene skal
reguleres til publikumsrettet virksomhet
med åpne, aktive fasader
Utredningsbehov:
• Utarbeide handelsanalyse basert på alternative befolkningstettheter iht. ny plan
• Utrede etablering og utvikling av detaljhandel innenfor lokalsenteret

Lokalsenter

LAGER/INDUSTRI
FORRETNING
KONTOR
BEVERTNING
BOLIG

•
•
•

Definere lokalsenterets avgrensning og
fremtidsutvikling
Vurdere handel med plasskrevende varer
innenfor området
Angi rekkefølgebestemmelser om tidspunkt
for etablering og utbyggingstakt for nye
handelsarealer

Beskrivelse:
Det er i dag flere forretninger som har etablert
seg i området. Flere av disse er innen kategorien
plasskrevende varer, og ligger innenfor henynssonen for omforming.
I kommuneplan 2014–29 er det sentrale området fra OBS opp mot Marieroveien definert som
lokalsenter med handelsareal på inntil 13 000m2.
Kommuneplanen har definert både bydelssen-
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tre og flere lokalsentre knyttet til viktige byomformingsområder og større utbygginger. Nye
handelsareal i Mariero skal inngå i område
reguleringen før nytt handelstilbud kan realiseres. Både bydels – og lokalsentre skal betjene
nærområdet, og utfylle hverandre. Størrelsen
på handelstilbudet i lokalsentrene vil variere avhengig av befolkningstettheten, og skal koordineres med kommuneplan.
Et attraktivt og godt tilgjengelig lokalsenter
med gode møteplasser bidrar til en mer bymessig utvikling. En større andel av de daglige
reisene kan foretas lokalt gjennom det tilbudet
som finnes i lokalsenteret og nærbutikkene.
Utviklingen av lokalsenteret og detaljhandel
skal være publikumsrettet mot gater og torg.

Det er et godt kollektivtilbud i planområdet,
med togstopp for Jærbanen på Mariero stasjon (15 minutters frekvens mellom Sandnes og
Stavanger) og høyfrekvent buss langs Bussveien
/ fv. 44. Når Bussveien er ferdig bygget ut vil bussen ha full fremkommelighet mellom Stavanger
og Sandnes. Dagens bussholdeplass dekker lot rø mv i g
kalsenteret og Sdeler
av byomformingsområdet
innenfor en radius på 300 meter.

Beskrivelse:
Felles for våre overordnede planer og mål er å
T j e n s vo l l
Schancheholen
redusere transportbehovet, og å oppnå en ende k k e f a re t sykring i valg av reisemiddel fra bil tilB gange,
kel og kollektiv. For å oppnå dette må planen
tilrettelegge for en bydel der transportbehovet
n
v e ie
gås
er minst mulig, og med et fleksibelt
Au g l transportend
Hau

Sykkel:
• Utrede behov for nye forbindelser og bedre
kvalitet for sykkel
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Organisatoriske tiltak:

ien

Sørmarka
Nes

BUSSTOPP BUSSVEIEN

Parkering for bil:
• Vurdere om parkeringsnorm og retningslinjer i kommuneplanen er nok for å innfri målet om null vekst i personbiltransporten.
• Vurdere muligheter for sambruk av parkeringsplasser

t ve

BUSSTOPP RUTEBUSS
Va u l e n

JERNBANESTOPP
HOVEDVEI
JERNBANE
HOVEDSYKKELRUTE
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Biltrafikk:
• Utrede konsekvenser for veinettet og kapasiteten ved utbygging av området
• Utrede og foreslå veisystem
• Utrede gatetypologier: Hva er samleveier,
adkomstveier, adkomst for varelevering og
bilfrie områder
• Vurdere stenging av Timoteiveien og Langflåtveien

gle

nd

sd

ale

n

Kollektivtransport:
• Utrede tiltak for å heve attraktiviteten og
tilgjengeligheten til kollektivtilbudet

INFLUENSOMRÅDET
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I planområdet er det hovedrute for sykkel i retning nord-sør i fv. 44, med sykkelfelt i veibanen.

500

Samordning av arealbruk, transport og fortetting
bidrar til å redusere avstander mellom gjøremål
og gir lavere bilandeler. Fortetting gir samtidig
økt grunnlag til at kapasiteten i gang-, sykkel og
kollektivtilbudet kan utnyttes bedre og styrkes.
Virkemidler som bidrar til å samordne arealbruk
og transport danner derfor kjernen i kommunens
transportstrategi.

Trafikksikkerhet:
• Gjennomføre en ulykkes
analyse, foreslå
utbedringstiltak og utvikle et sikkert transportsystem

Au

Byutviklingsstrategien er et verktøy for å samordne arealbruk og transport. Gjennom å bygge
tett og med høy kvalitet i de områdene der det er
et godt kollektivtilbud og gode gang og sykkelveier, kan byens transportutfordringer løses på
en måte som er mest mulig miljøvennlig og minst
mulig belastende for bysamfunnet.

Utredningsbehov:
Gange:
• Utrede behov for nye forbindelser for gående

system basert på reisemidlene gange, sykkel og
kollektiv.

ien

Det er relevant å optimalisere graden av bymessig integrering og kombinert arealbruk i forhold
til ulike andeler bolig, næring (arbeidsplasser),
skole, idrett, service, dagligvaretilbud og lignende.

Overordnede mål
(kommuneplan 2014-29, NTP)
• Null vekst i personbiltrafikken
• Mer attraktivt for gående, syklende og kollektivreisende
• Utvikle området til å utnytte Bussveien, jernbanen og andre investeringer som er gjort

Foreslå organisatoriske tiltak som kan begrense bruk av privatbil.

•

ve

Interne gater og plasser bør forbeholdes fotgjengere og syklister og opparbeides med høy
standard. Det bør planlegges med oversiktlige
atkomstforhold og felles kundeparkering.
Senterområder bør planlegges med bymessig
kvartalsstruktur. Innelukkede kjøpesenterbygg
bør unngås.

Transport

ug

Mariero ligger ca. 4 km sør for Stavanger sentrum. I kommuneplan for Stavanger 2014-29 er
store deler av Mariero definert som område for
omforming.

3.

M
300

Utredningsbehov:
• Vurdere planområdets beliggenhet, potensial og spesifikke rolle/identitet i forhold til det
regionale og lokale bysystemet
• Vurdere aktuelle byplanmodeller, typologier
og tetthet, basert på prinsippene om «10-minuttersbyen»
• Definere målområder på regionalt nivå, bynivå og bydelsnivå
• Definere arealbruk og utnyttingsgrad; dokumenterte behov og grader av funksjonsblanding. Ulike prosentandeler bolig/næring og
antall boliger/arbeidsplasser og rekreative
formål
• Utrede behovet for offentlig tjenesteyting
• Vurdere utvidelse/avgrensning av lokalsenter
med sentrumsformål
• Utarbeide arealregnskap (0-alternativet i forhold til nytt planforslag)
• Utredes klare rammer for hvordan krav til
uteareal for boliger fordeles og løses i området

Sentrumsformål
Det bør legges til rette for blandet arealbruk i
senterområdet med forretning, offentlig og privat tjenesteyting og boliger. Det skal være off
entlige møteplasser blant annet tilrettelagt for
lek. Lokalsenteret bør være konsentrert og ikke
større enn at det sikres korte avstander og god
oversikt.

ha

Overordnet mål
Kommuneplan:
• Byomforming med kvalitet
• Fortette og omforme byen på en måte som
gir en levende og attraktiv by, som samtidig
er trygg og god å bo i
• Planlegge byutviklingsakser som urbane områder med blanding av boliger, arbeidsplasser
og tjenestetilbud
• Byutvikling i senterområdene og langs de
kollektivbetjente korridorene
• Økt utbygging ved jernbanestoppene, langs
hovedkollektivtraséene og særlig langs traséene for Bussveien

Beskrivelse:
Høy tetthet er et av hovedprinsippene for en bærekraftig by, men å bygge en tett by kan lett gå
på bekostning av kvaliteten. Planlegging og utvikling av byen må derfor styres av krav til kvaliteter som miljø, uterom, estetikk, landskap og arkitektur dersom resultatet skal bli byomforming
med kvalitet.

nd

Arealbruk

lla

2.

Veisystem

veiene og udefinerte asfalterte arealer som benyttes til lager og parkering. Parkeringstilbudet
i området er privat og gratis. Det finnes enkelte
parkeringskjellere i området, hvor den største er
i kjelleren til Obs butikken.

Parkering

Varelevering skjer på den enkelte sin eiendom.
Enten via egne avkjørsler for varelevering eller
via felles avkjørsel for ansatte og besøkende.
Reisevaneundersøkelsene for Jæren 2012 (RVU
Jæren 2012) viser at bosatte i Marieroområdet
har omtrent lik reisemiddelfordeling som bosatte i Stavanger kommune. Men på alle reiser til og
fra Marieroområdet er det høyere bilandel enn
på alle reiser til og fra Stavanger kommune. Det
er handlereiser som utgjør den største andelen
av alle reiser til og fra Marieroområdet med ca.
35 %. Handlereiser står for 26 % av alle reiser til
og fra Stavanger kommune. Dette bekrefter at
Mariero er et område mange drar til for å handle.

HOVEDVEI
SAMLEVEI

ASFALT /HARDE FLATER

ADKOMSTVEI

OPPMERKEDE P-PLASSER

HOVEDADKOMST

PARKERINGSKJELLER/TAK

AVKJØRSEL

GATEPARKERING

UTFLYTENDE AVKJØRSEL

INFLUENSOMRÅDET

INFLUENSOMRÅDET

Hovedrute for sykkel går også parallelt med
jernbanen, men uten eget areal til sykkel. I østvest er det i kommuneplanen foreslått en ny
hovedrute for sykkel i Breiflåtveien, fra Mariero
stasjon og videre vestover i Breidablikkveien. I
Breiflåtveien er det i dag blanding av gående og
syklende på en ensidig gang- og sykkelvei. I Breidablikkveien er det smale sykkelfelt i veibanen.
Gangnettet i området er grovmasket som følge av områdeutvikling og arealbruk frem til
i dag. Hovedveiene (fv. 44, Breiflåtveien og
Langflåtveien) og store næringseiendommer
fremstår som barrierer for gående. Flere gang-

forbindelser er lite lesbare og usammenhengende. Tilbudet langs samleveiene består av en
blanding mellom gang- og sykkelvei, og ensidig
og tosidig fortau. Arealene for gående er smale
og krysser mange avkjørsler. Flere avkjørsler og
kryss er utflytende.
I planområdet er fv. 44 i retning nord-sør og
Breidablikkveien i retning øst-vest sentrale veier til og fra området, begge med to kjørefelt.
Langs fv. 44 er det på enkelte strekninger kø i
rushtiden. Ådt (årsdøgntrafikk registrert i 2011)
på fv. 44 var 16 600. Ådt i Breidabllikkveien var
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8500, og i Langflåtveien 5400 kjøretøy. Hoved
adkomstene for bil til planområdet er fra Breidablikkveien, Timoteiveien, Breiflåtveien og
Langflåtveien.
Byomformingsområdet og lokalsenteret oppleves som sterkt bilorientert. Det er høy parkeringsdekning i området som bidrar til høy bilbelastning. Området preges av mange avkjørsler,
der en del av avkjørslene er store utflytende
arealer.
Det er store arealer til flateparkering ut mot

Kollektivtransport:
Konkurransekraften for kollektivtransport skal
økes i forhold til privatbilen.
Biltrafikk:
Hvordan differensiere biltrafikken for å minimere interntrafikken i området. Hvor skal privatbilen ha god tilgjengelighet, og hvilke områder
skal skjermes fra privatbilen. For å få et mest mulig trafikksikkert og lesbart transportsystem må
antall avkjørsler reduseres.

Parkering for bil:
Plassering og organisering av parkering for alle
formål i planen skal gjennomgås med bakgrunn
i prinsipper om samordnet areal- og transportplanlegging. Muligheter for sambruk av parkeringsplasser skal vurderes. Parkering bør planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg
under bakken.

Varelevering

Gange:
For å bygge opp 10-minutters byen må gangveinettet være finmasket, og med korte og attraktive forbindelser til viktige målpunkt som
kollektivholdeplasser, nærservice og grøntareal.
Gangveinettet bør inneholde snarveier og kombineres med grøntdrag og turveier. Barrierevirkninger for fotgjengere skal minimeres. Universell
utforming i området skal sikres. Sikre god fremkommelighet for fotgjengere og dimensjonere
nok kapasitet for det fremtidige behovet.
Sykkel:
Sykkelnettverket skal gjennomgås og videreutvikles. Sikre god fremkommelighet for sykkel og
dimensjonere nok kapasitet for det fremtidige
behovet. Parkeringsmuligheter for sykkel på privat grunn, og på offentlige målpunkt, skal løses
på en god og sikker måte.

Overgang som ender i parkeringsplass
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4.

Bomiljø, levekår og
folkehelse

Overordnede mål:
Strategiplan for folkehelse:
• Legge til rette for økt fysisk aktivitet og naturopplevelser
• Tilrettelegge friområder, idretts- og aktivitetsanlegg for alle innbyggere
• Skape trygge områder for allmenn ferdsel
Kommuneplan:
• Tilby boforhold som fremmer velferd og deltakelse ved en arealplanlegging som tilrettelegger for balansert boligsammensetning og
utjevning av levekårsforskjeller
• Enkel tilgang til gode og opplevelsesrike
rekreasjonsområder i nærmiljøet
• Gode kvalitative boliger
Utredningsbehov:
• Vurdere levekårssituasjonen i nærområdet
og tilrettelegge for eventuelle tiltak i planområdet
• Analysere boligsituasjonen, og utarbeide
boligprogram med forslag om boligtyper og
størrelser/miks når det gjelder boenheter og
aldersgrupper, jf. levekårsundersøkelse
• Utrede tiltak som tilrettelegger for en sunn
og aktiv livsstil
• Planlegge og utforme attraktive og trygge
grøntområder, tur-, gang- og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg ved barnehager og lek-,
idretts- og aktivitetsanlegg
• Utrede bebyggelsens konsekvenser for sol og skyggeforhold, og sikre rammer som gir
solrike utearealer
• Utrede opplevelsesrike forbindelser og snarveier

Beskrivelse:
Levekår er et sentralt tema i enhver planleggingsoppgave. Det gjelder i særlig grad ved utarbeiding av områderegulering for store utbygg
ingsområder. Målsettingen er å legge føringer
for byutvikling med gode bo- og levekårsforhold
for alle. Av den grunn må behovet for aktuelle
virkemidler og tiltak vurderes i forbindelse med
planarbeidet. Boligene i planområdet skal komplettere den eksisterende boligmassen i bydelen.
Dagens boligmasse innenfor influensområdet er
i stor grad småhusbebyggelse med et særegent
nærmiljø. I senere tid er det oppført en del lavblokker mellom 3-5 etasjer. I tillegg er flere felt
med blokkbebyggelse under planlegging. Det er
viktig å ivareta en tett-lav utvikling av boligmassen, slik at boligtilbudet blir så variert som mulig.

miljø, oppvekst, helse og levekår. Et godt samarbeid med frivillig sektor og næringsliv vil være
avgjørende for resultatet av folkehelsearbeidet i
Stavanger kommune.

Rekreasjon og fritid & barn og unge

SANDVIKVEIEN BARNEHAGE

Kommunens strategiplan skal være et styringsverktøy i arbeidet med å fremme folkehelsen i
kommunen. Forutsetningene for å oppnå god
helse er imidlertid høyst ulike, og den sosiale
ulikheten i helse øker i Stavanger. Ulikhetene
finnes i hele befolkningen. Helseforskjellene har
mange årsaker. De er delvis knyttet til grunnleggende samfunnsfaktorer som økonomi, miljø,
kultur, oppvekstvilkår og ulike risikofaktorer i arbeids- og bomiljø.

VANNASSEN
SØRMARKA
STEINERBARNEHAGEN

KRISTIANSLYST
UNGDOMSSKOLE

KVALEBER
G

HETLAND
VIDERGÅENDE SKOLE

VAULEN SK
O

TYRIHANS BARNEHAGE
VAULEN BARNESKOLE
SØRMARKA
VAULENBANEN
KLATREFABRIKKEN

INSTITUSJONER
OFFENTLIGE LEKEPLASSER (OPPARBEIDET)
PRIVATE LEKEPLASSER (OPPARBEIDET)
LEKEPLASSER
(REGULERT/IKKE OPPARBEIDET)

Det må sikres medvirkningsprosesser i plan – og
opparbeidelsesprosessen som bidrar til at brukernes behov og ønsker blir synliggjort og ivaretatt.

BALLBANER
VAULEN
BADEPLASS

TURVEI
SKOLEKRETS
SKOLEVEI GJENNOM NÆRINGSOMRÅDE
GRØNNE OMRÅDER (REGULERT)

Store åpne asfaltflater til
bakkeparkering og manøvrering

SKOLE

LE

Ny lekeplass i området

Det må bygges videre på identitet, særegenhet
og varierte uterom. Tilbudene må være attraktive for brukere med ulik alder og funksjonsnivå.
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STEINERSKOLEN

HETLANDSHALLEN

Det finnes flere steder for rekreasjon i området,
og disse er opparbeidet med variert kvalitet og
tilgjengelighet. Flere arealer i nærområdet som
er regulert til lek og rekreasjon er enda ikke opparbeidet. Området har derfor stort potensiale for
å oppgradere eksisterende aktivitets- og rekreasjonsområder, og sikre gode opplevelsesrike forbindelser til disse og andre viktige målpunkt.

Stavanger kommune vil gi innbyggerne muligheter til å leve et godt, sunt og langt liv. Vi skal
fremme befolkningens helse og trivsel. Vi skal
også legge til rette for gode sosiale og miljømessige levekår. Arbeidet omfatter plan og utvikling,

KVALEBERG BARNESKOLE

INFLUENSOMRÅDE

Gangvei til Vaulenbanen
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5

Barn og unges oppvekstmiljø

ter blant annet at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold. De skal gi muligheter
for ulike typer lek på ulike årstider, og gi rom for
samhandling mellom barn, unge og voksne.

Overordnede mål:
• Attraktive og utviklende oppvekstmiljø
• Organisere planprosessen slik at synspunkter
som gjelder barn og unge som berørt part
kommer fram og at ulike grupper barn og
unge selv gis anledning til å delta i utviklingen av sitt nærmiljø

Medvirkning for barn og unge
Vi skal gjennom hele planarbeidet sikre åpen,
bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet, og god dialog med organiserte og uorganiserte interessenter. Kommunen skal tilstrebe
størst mulig offentlighet og reell medvirkning i
planprosessene.

Utredningsbehov:
• Vurdere og planlegge barnehage- og skoletilbud i nærmiljøet
• Utrede rammer for å sikre varierte og gode
lek- og aktivitetsområder
• Tilrettelegge for trygg, meningsfull og aktiv
fritid
• Definere medvirkningsprosess for barn og
unge
• Vurdere behov for ungdomshus, forsmalingshus eller bydelshus
Beskrivelse:
Det er viktig å sikre trygge og opplevelsesrike
skoleveier og forbindelser/snarveier i nærmiljøet. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og
unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Sentrale idretts-, kultur- og servicetilbud lokaliseres i de kollektivbaserte byutviklingsaksene.
Utbygging av sykkelveger og gode kollektivtilbud som en viktig forutsetning for aktivitet blant
barn og unge.
Gode oppvekstmiljø utvikles best i et trygt og
godt nærmiljø. Vi må derfor legge vekt på tjenester som legger til rette for et godt familieliv i
trygge omgivelser.
Vi skal bidra til at familier får tilgang til aktivi-

Skolers behov og ønsker bør kartlegges som
innspill til nærmiljøet. Medvirkningsprosesser i
tilknytning til forbedring av uteområdet i eller
rundt skolegården er verdifull erfaring som kan
komme til nytte i medvirkningssammenheng.
Framtidsverksteder (der barn og unge får arbeide med tanker om hvordan deres nærmiljø kan
bli, eller hvordan de ønsker at det skal bli) kan
arrangeres for skoler og barnehager, og for barn
som bor i området som blir berørt av planen.
Nytt boligområde med lekeplass

teter, opplevelser og tjenester som utvikler og
beriker.
Fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende. Ungdom med spesielle behov trenger spesiell tilrettelegging eller inkluderingstiltak. Det er
særlig viktig å mobilisere ressurser i nærmiljøet
for å kombinere et bredt tilbud av fritidsaktiviteter med målrettet innsats for enkeltindivider og
grupper.
Mariero har idrettsanlegg og balløkker i eget
nærområde, og godt kollektivtilbud. Det finnes
varierte møtesteder, men disse kan med fordel vi-
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dereutvikles. Attraktive møterom, gjerne som del
av urbane byrom og aktivitetsområder må sikres
etablert.

Medvirkning skal være en rød tråd gjennom hele
planprosessen fra overordnet planlegging og
frem til opparbeidelsesfasen.

Ved etablering av nye boliger må det sikres utearealer og trafikktrygge forbindelser for større
barn, mellom bolig og parker, plasser og grønnstruktur i bystrøket. Dette er spesielt viktig for å
få et godt nærmiljø for barn og unge, der utearealer og parker i omgivelsene er sammenhengende og tilgjengelige.
Det skal etableres arealer hvor barn kan utfolde
seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutset-

Eksisterende park som del av grøntdraget
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6

Energi og miljø

Overordnede mål:
kommuneplan
• Det skal skapes minst mulig klimagassutslipp
fra energibruk i bygningsmassen i storbyområdet

7

likeverdige tiltak.
Området skal utvikles over flere tiår, og det er
nødvendig å ta høyde for nye europeiske standarder innen energisektoren. Temaet må derfor
belyses ut fra et tidsperspektiv som hensyntar
både gjeldende TEK og kommende krav om mer
energieffektive boliger (eksempelvis nullenergibygg).

Overordnede mål:
• Ny utbygging skal ikke gi økt overvannsproblematikk
• Området skal planlegges for å imøtekomme
fremtidig klimaendring

Utredningsbehov:
• Utrede en energistrategi
• Vurdere utforming av bebyggelsens tak- og
fasadeflater ut fra et miljø- og energiperspektiv
• Vurdere innpassing av energisentral(er) og
areal for nettstasjoner
Beskrivelse:
Transport og energibruk i bebyggelsens livssyklus
vil ha en avgjørende betydning for klimagassutslippet fra Mariero. Planen skal besvare tematikken på et overordnet nivå, men vise hovedgrep
i form av organisering, funksjoner og volumer,
som muliggjør utviklingen av energi
effektive
bygg på et senere detaljnivå.

Klimatilpasning

Utredningsbehov:
• Utarbeide vindanalyse, definere komfortsoner og anbefale tiltak
• Utarbeide VA-rammeplan, sikre flomveier
• Fastsette krav til blågrønn faktor
• Utarbeide en overordnet blågrønn strategi

Fornybar energi som hovedprinsipp

Transport er en viktig del av utfordringsbildet

Beskrivelse:
For Stavanger betyr også klimaendringene økt
gjennomsnittlig nedbørsmengde, hyppigere
styrtregn med stor intensitet, høyere gjennomsnittstemperatur og stigende havnivå. Dette møter vi ved at vi tilpasser oss til endringene som
kommer.

ledningsnett og kan resultere i urbane flommer.
For å redusere faren for flom må alle planer og
utbyggingsprosjekter utformes slik at overvannet håndteres på en forsvarlig måte. Lokal overvannshåndtering og blågrønn faktor skal legges
til grunn for å sikre kvalitative tiltak.
NOU 2015: 16
Overvann i byer og tettsteder - som problem og
ressurs.
Dokumentet omhandler en tilnærming til en
overvannsstrategi. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse
og miljø, og å utnytte overvann som ressurs. Dokumentet bidrar til forståelsen av en helhetlig
tilnærming ift. klimatilpasning, og bygger opp
om kommunens bruk av bøågrønn faktor i plan
leggingsfasen.

Det betyr også at vi må redusere utslippene av
gasser som påvirker klimaet og et hovedgrep er
derfor en langsiktig byutviklingsstrategi som skal
bidra til å redusere forurensningen fra transportsektoren.

Det skal vurderes hvordan det kan tilrettelegges
for sambruk og positive synergier mellom ulike
sektorer som bygg og transport.
Planlegging/utbygging av Mariero skal baseres
på energieffektivitet, fornybar energi og lavt
CO2 utslipp. Bebyggelsen og områdeutviklingen
må helhetlig vurderes ut fra et livssyklusperspektiv (lca).

Åpent bekkeløp i hage

Utbyggingsområder med vesentlig høyere bebyggelse enn eksisterende, kan gi uheldige konsekvenser for områdets sol- og vindforhold (turbulens). Samfunnsmessig nytteverdi av å bygge
høyt vil blant annet avhenge av endringer i solforhold og vindpåkjenning i området.

Regional strategi for energi- og varmeløsninger
legger føringer for bruk av fjernvarme og tilrettelegging for vannbåren varme. Planområdet ligger innenfor kommuneplanens hensynssone for
infrastruktur – vannbåren varme. Utover dette
skal lokale tiltak vurderes som supplerende eller

Grønne tak og fasader kan bidra til å redusere miljøbelastningene
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En utfordring som forsterkes av den stadig tettere byen, og i lys av klimautfordringene, er
håndtering av overvann eller vann som renner på
tette overflater i bebyggelsen. Dårlig overvannshåndtering øker faren for overbelastning av

Harde flater i form av asfalt eller tak
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Historisk bekkeløp

8

9

Kultuminner og kulturmiljø

Overordnet mål:
• Integrere kulturminner og eksisterende bebyggelse med kulturhistorisk verdi i planforslaget, for å ivareta stedets identitet og historie
Utredningsbehov:
Utredningen bør kartlegge:
• Hvilke utbyggingsperioder Mariero har vært
gjennom
• Hva som er karakteristisk for området
• Hvilke deler av bebyggelse og anlegg som
bør bevares for at man skal kunne lese områdets historie ut av omgivelsene, og i hvilken
grad eksisterende bebyggelse og anlegg kan
bidra med identitet, historisk forankring og
miljø til fremtidig utbygging
Beskrivelse:
Eldre historisk bebyggelse utgjør en mindre men
verdifull del av Mariero, og har betydning for
stedets identitet og historie.
Området som nå skal planlegges var jordbruksområde frem til ca. 2. verdenskrig – etter hvert
med innslag av småhusbebyggelse. Særlig fra
1960-70-tallet har det deretter utviklet seg et
konglomerat av næringsvirksomheter i området,
samtidig som det også har blitt bygd ut flere boliger i og rundt området som nå skal reguleres.
Denne delen av Mariero har i hele etterkrigstiden vært preget av lager- og handelsvirksom
heter, verksteder og småindustri. Det er nærliggende å tenke at noe av den bebyggelsen som
har blitt oppført til disse formålene burde bevares for ettertiden, som dokumentasjon på denne
perioden. Bebyggelsen bærer dessverre preg av
å være satt opp med tanke på lave byggekostna-

Bilde?

Forurensning

Overordnet mål:
• Tilfredsstillende støyforhold
• Anbefalte støygrenser i Miljøverndepartementets T-1442 skal legges til grunn ved
planlegging og bygging til støyfølsom bruk
(boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager), og etablering av
støyende virksomheter. Avvik fra anbefalingene i veilederen kan bare gjøres gjennom
plan der nødvendige vurderinger er gjort, og
avbøtende tiltak er iverksatt

Utredningsbehov:
• Utarbeide støyutredning for dagens situasjon
og fremtidig situasjon i henhold til planforslag
Beskrivelse:
Fysiske forhold som utemiljø, støy og luftforurensing påvirker befolkningens helse. Støy er en stor
utfordring for mange bomiljøer og vegtrafikk
er den største støykilden. Det er derfor en viktig
forutsetning at ny plan for Mariero tilrettelegger
for mer miljøbevisste reisevalg, og løser biladkomst og varelevering på en effektiv måte som
reduserer behovet for interntrafikk.

Eldre historisk gårdstun, Marierogården, i grønnstrukturen

der, og uten tanke for at området skulle være tiltalende eller praktisk å ferdes i for fotgjengere.
Bygningene har et midlertidig preg, store, uartikulerte fasader og uryddige omgivelser preget av
store asfaltflater og parkeringsplasser. I praksis er
det derfor vanskelig å se for seg at bevaring av
noe av dette skulle bidra til en mer interessant
bydel i fremtiden. Det er dermed først og fremst
sporene i tiden før «urbaniseringen» av området
som er interessante å bevare.
Innenfor området ligger tre eldre gårdshus, som
begge er vist i kulturminneplanen. De er godt
bevart, og representative eksempler på «finere»
gårdshus fra tidlig 1900-tall. Disse kan bli liggende også i fremtiden, med tilstrekkelig rom rundt
seg, og bidra som miljøskapende elementer.
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Husene bør vernes i fremtidige reguleringsplaner. I arbeidet med ny områderegulering må det
vises hensyn til omgivelsene til disse husene.
De eldste strukturene i området er sannsynligvis
veiene Marieroalleen og Marieroparken. Disse to
veiløpene må bevares med allé og steingjerder
der slikt gjenstår. Veienes karakter, uten markert
kantstein, normerte bredder, frisert sidevegetasjon og andre kjennetegn på moderne vegplanlegning, bidrar til opplevelsen og må ikke endres.
Steingjerdet som løper mot nord-vest fra omtrent midt på Marieroparken bør også bevares.
Steingjerder, bakkemurer og andre spor etter
landbruksdriften i området bør kartlegges i løpet
av planarbeidet.

Rundkjøring i Marieroveien / adkomst til området
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Støy må vurderes på et tidlig tidspunkt for å få
til gode støyskjermingstiltak. Tiltakene skal ikke
skape uheldige barrierer i bystrukturen, men skal
funksjonelt og estetisk være tilpasset en bymessig struktur.
Tiltak som medfører økning i støynivået friområder og/eller grønnstruktur, kan bare tillates etter
at nødvendige vurderinger er dokumentert og
planen sikrer avbøtende tiltak.
Støyskjerming skal føre til at støybelastningen
reduseres. Langs bygater bør hovedløsning være
støyskjerming med bebyggelsens fasader.

10

Byform, landskap og
naturmiljø

Overordnede mål
• Attraktive og tilgjengelige grøntområder
som binder sammen storbyområdet og gir
innbyggerne mulighet til helsebringende
aktiviteter og opplevelser, sosialt samvær og
stillhet
• Enkel tilgang til gode og opplevelsesrike rekreasjonsområder i innbyggernes nærmiljø
• Kvalitativ grønnstruktur
• Et fremtidsrettet og godt bolig- og bydelsmiljø, med god funksjonsblanding
• Effektiv arealutnyttelse mht. tetthet, funksjoner, kombinasjonsbruk og transport
• 10-minuttersbyen
• Gode overganger mellom landskap og bebyggelse
Utredningsbehov
• Utarbeide mulighetsstudier som skal bidra til
å undersøke og illustrere arealutnyttelse som
kan sikre et godt bolig- og bydelsmiljø
Livskvalitet
• Utforme rammer som sikrer varierte og attraktive boliger og uteområder for en mangfoldig befolkning i alle faser av livet
• Definere gode utearealer i form av torg, møteplasser og tundannelser - varierte steder
som kan bidra til aktivitet, kontakt, og gode
opplevelser
• Definere og vise grep som kan realisere målsettingen om å utvikle 10-minuttersbyen
• Vurdere og illustrere etableringen av et sentrumstorg med tilhørende funksjoner og
publikumsrettet handel, og fremtidig bebyggelsesstruktur med bymessig kvalitet

Identitet og særegenhet
• Vise hvordan kulturminner, trær og andre
naturelementer kan integreres i løsningsforslagene og være miljø - og identitetsskapende elementer i et bymessig miljø
• Vise gode overganger i møtet med eksi
sterende boligfelt og andre strukturer som
skal bevares
• Kartlegge stedets særegne kvaliteter, og definere grep som ivaretar og forsterker dette
• Kartlegge store trær og videreføre i planen
• Vise lokalisering og utvikling av en sammenhengende grønnstruktur innenfor området
og til omkringliggende grønnstruktur

Barrierer og sammenhenger

Landskapskarakter
k+59

VANNASSEN
ULLANDHAUGSTÅRNET
K+135

VANNASSEN
K+43

SOMMERHAUGEN
k+30

k+25
SØRMARKA
HINNABERGET
k+112

SØRMARKA

En miljøbevisst bydel
• Etablere strategier for minimal energibruk i
bebyggelsens livssyklus
• Kartlegge verdifull vegetasjon og naturmangfold. Spesielt fokus bør rettes mot randsoner langs eksisterende veier og steingarder,
samt forsenkningsområder med vann
• Kartlegge barrierer som hindrer gode
forbindelser til overordnet struktur, og sikre
tiltak som minimerer barrierevirkninger
• Utforme kvalitetsprogram med kvalitetsprinsipper og retningslinjer som den videre planprosessen og formingsveiledere skal baseres
på
Beskrivelse:
Tilgang til varierte og attraktivt utformede boliger, uteområder, møteplasser, nærservice og kultur er forutsetninger for en vellykket byutvikling.
En effektiv arealutnyttelse mht. tetthet, funksjoner, kombinasjonsbruk og transport er avgjørende for å oppnå et godt bomiljø. Utviklingen
av området må vurderes med hensyn til miljøbevissthet, livskvalitet og realisering av 10-minuttersbyen.
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EIKEBERGET
k+54

GJENNOMGÅENDE GRØNNE KOBLINGER
REGULERT GRØNTAREAL
BARRIERE VEI/JERNBANE
BARRIEREOMRÅDE
BARRIERE FOR MYKE TRAFIKANTER

VAULEN
BADEPLASS

TOPOGRAFI 10M INTERVALLER

JERNBANE

VAULEN
BADEPLASS

BEKK I RØR

UNDERGANG

INFLUENSOMRÅDE

GANGFELT
INFLUENSOMRÅDE

Grønnstruktur
Kvaliteten på grønnstrukturen vil være avgjørende for byens attraktivitet, særlig der utviklingen
preges av omforming. Grønnstrukturen er et
grunnleggende element, og gode forbindelser
ut til omkringliggende områder er viktig å ivareta. De grønne områdene er spesielt viktige i
et utbyggingsområde med høy utnyttelse, og de
skal ha høy kvalitet. Grønnstrukturen skal ivareta
sosiale møteplasser, naturopplevelser, det nære
friluftslivet, muligheter for fysisk aktivitet og vakre opplevelser. Det er derfor viktig å sikre solrike
uterom, med høy komfort ift. vind og støy. Det
grønne i området skal også fungere som binde-

leddet mellom omkringliggende turområder og
den overordnede grønnstrukturen i byen.
Utviklingen av området som et bymessig sted
skal i sin helhet være godt tilpasset landskapet.
Grønnstrukturen skal søke å bevare eksisterende
natur- og kulturmiljø, etablere forbindelser mellom biotoper som muliggjør en opprettholdelse
av leveområdene for insekter, dyr og planter,
samt sikre områder for rekreasjon og friluftsliv.
Kulturminner som veier, steingjerder og gårdstun
kan bidra til å gi bydelen identitet og egenart.
Det er viktig å ivareta eksisterende grønnstruk-

tur med de kvalitetene og de størrelsene den har.
Grønnstrukturen er en viktig ressurs for menneskene som skal bo i området.
Områdets naturmiljø er begrenset til grønne
gateløp og eksisterende park- og grøntområder.
Dette skal søkes bevart og styrket.
Blågrønne løsninger i byggeområdene skal bidra
til å gi sammenhengende strukturer mellom bebyggelse og grøntområder. Dette skal bidra til
å gjøre området mer opplevelsesrikt, sikre bedre klimatilpasning og bygge opp om områdets
naturmiljø.
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Det skal legges til rette for gode uteområder
skjermet mot støy, støv og andre forurensende
kilder, samt med gode lokalklimatiske forhold.
De grønne områdene skal være mangfoldige og
gi rom for rekreasjon på alle nivåer (fra stille til
aktiv).
Løsninger for overvannshåndtering i grønnstrukturen skal være med på å berike opplevelsen og
funksjonen i de grønne områdene.
Det skal sikres gode overganger mellom grøntområder og byggeområder.

Stedsanalyse
for Mariero
Marieroalleen

Ny gangvei / sykkelvei

Eldre trær i hager og langs veier beriker området
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Steingjerde langs Marieroveien
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Ut mot de grønne forbindelsene, er kantene
gjerne ikke så definerte eller sammenhengende.
Dette gir mulighet for å trekke det grønne inn,
og gjøre dette til en kvalitet for bebyggelsen.

BYMESSIGE KANTER/VEGGER
PRIORITERTE NYE GRØNNE FORBINDELSER
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Breiflåttveien vurderes som hovedgate gjennom
området. Det vurderes en ny vei fra Buflåtveien
og nordover til Breiflåtveien. Dette muliggjør
fjerning av Nesflåtveien. Da vil dagens grøntdrag styrkes og kunne flettes sammen med ny
bebyggelse i byomformingsområdet på nordsiden.
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GATE / NY GATE

For å skape en plass eller et torg, er det viktig å
ha sammenhengende byvegger som definerer
plassenes utstrekning. Dette blant annet for at
man rent kropslig har noe å forholde seg til.
Samtidig er det viktig at plassen kan nås fra
mange sider.

n

n

KRIS
TIA
N
LLE
HA
ND
S

ida

NYE GRØNNE FORBINDELSER

INFLUENSOMRÅDET

rie

Analysens anbefalinger er gjengitt her, og skal
gi føringer for det videre planarbeidet.

Kartet viser en prioritering av hvilke forbindelser
som anses som viktige for å sy sammen området
med overordnede forbindelser og målpunkt.
Herunder ligger en prioritering av skolevei. Der
hvor flere forbindelser krysser hverandre, er det
naturlig å vurdere former for opphold. Det kan
være park eller kvartalslek hvor grønne forbindelser krysses, eller byrom/torg hvor bymessige
forbindelser krysses.

Trafikk
Det er et mål å redusere antall avkjørsler fra hovedgatesystemet, særlig i gater med hovedsykkelrute, for å skape lesbare og oversiktelige, og
derved trafikksikre gater.
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PRIORITERTE NYE GRØNNE FORBINDELSER

Ma

Stedsanalysen er utarbeidet av kultur- og byutvikling i Stavanger kommune, og følger som
eget vedlegg til planprogrammet.

Kartet viser en blanding av eksisterende og nye
forbindelser, og en blanding av bilfrie forbindelser og langs/i gate. Flere av gatene i området
har flott vegetasjon og relativt lite trafikk, og
er derfor viktig for opplevelse av stedsidentitet
og kan tilby flotte opplevelsesforløp gjennom
området.

For å bryte ned Marieroveien som barriere, vurderes det som viktig å få til koblinger på tvers
av gaten, i gateplan. Underganger skaper ofte
omveier for brukerne og blir derfor valgt bort.
De skaper skjeringer i terrenget, og i en bymessig sammenheng fremstår anleggene ofte som
barrierer i seg selv.

sve

TIA

Det som avleses er objektivt, uten en holdning
til veien videre. Stedsanalysen avsluttes med anbefalinger hvor funnene i stedsanalysen er blitt
vektet og sett i sammenheng. Disse anbefalinene gir en pekepinn på i hvilken retning byplan
mener utviklingen bør gå.

Forbindelsene er delt i to kategorier;
grønt= grønne, rekreative bilfrie forbindelser,
og blått= bymessige forbindelser i form av
bygater med brede fortau som kan møbleres og
beplantes.

lak

Z e tlitz veien

KRIS

Den fortsetter med et historisk tilbakeblikk som
beskriver ulike behov og hvilke avtrykk dette
har satt i form av bebyggelse og strukturer.
Overordnede planer og føringer som gir retninge for planområdet presenteres. Stedsanalysen
fortsetter med avlesning av fysiske strukturer
slik vi finner dem på stedet, på kart, på bilder og
i faglitteratur og rapporter.

Kobling på tvers av Marieroveien
Det er viktig å koble øst- og vestsiden av Marieroveien bedre sammen, både for å skape et
”sted” på tvers, og for bedre å koble målpunkt
på vestsidden sammen med målpunkt på østsiden av veien. Det foreslås en plass ved HelgøMeny som kan fange opp elever fra skolene i
nærheten, og som kobles på nytt torg ved lokalsenteret. I koblingen må det være lett tilgang til
busstopp i Marieroveien.

Kantsoner
For å definere og strukturere steder og områder,
er det viktig å kikke på overgangen mellom soner. Hvordan vi definerer kanter kan si noe om
forholdet mellom offentlig og privat, og forholdet mellom bebyggelse, gate, grøntstruktur og
plassdannelser. For å understøtte oppdelingen
i grønne rekreative og bymessige forbindelser,
er anbefalingskartet supplert med definering av
kanter. For å definere bymessige gateløp, er det
viktig at bebyggelse forholder seg til gateretningen og understreker denne. Da dannes byens
”vegger”, og byggenes fasader og gatelivet skal
ses i sammenheng.

TLA

Forbindelser og opphold
Dette gjøres ved å etablere nye forbindelser
internt og å koble seg på eksisterende nettverk
ut i nærmiljøet og til diverse målpunkt. Dette
nettverket vil være definerende for transformeringen av områder.
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Stedsanalysen skal være et redskap i arbeidet
med områderegulering. Analysen begynner med
å forklare hvor Mariero er plassert og hvilken
betydning plasseringen har for utviklingen av
området.

MOT PARKVEIEN I HILLEVÅG

MOT VANNASSEN

Anbefaling forbindelser

ALL
EN

Utgangspunktet for anbefalingskartet er å
tilrettelegge for en endring fra et bilbasert
område, til et område med byliv med blå/grønne
kvaliteter på de myke trafikanters premisser og
som bygger opp omkring nærhetsprinsippene i
10-minuttersbyen.

For å legge tilrette for mer byliv i Langflåtveien,
anbefales det å hindre gjennomkjøring.

SH

Sammen med planprogrammet er det utarbeidet en stedsanalyse for Mariero. Hensikten med
å stedsanalysen er å avdekke stedlige egenskaper, både kvaliteter og utfordringer, for bedre å
forstå områdets potensiale i den videre utviklingen.

Lokalsenter
For å styrke lokalsenteret Mariero som møteplass for nærmiljøet, er det plassert et torg vest
for Coop OBS!. Parkeringsplassene flyttes til et
nytt p-anlegg under nytt torg. Torget blir derved
bilfritt, og kan ha omkransende aktive fasader.
Det er essensielt at Coop OBS! sin varelevering
ikke kjører over torget.
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Anbefalingskart
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Stedsanalysen
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Grønnstrukturen gjennom området
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